
Zeměpis pro 8. ročník 

Výstupy Okruh Učivo 
Mezipředmětové 

vztahy 
poznámky 

 
Používá zeměpisné 
souřadnice k určení 
zeměpisné polohy. 
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Zeměpisná síť, rovnoběžky a 
poledníky, zeměpisné souřadnice 
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Asie   

 
S pomocí mapy 
popíše přírodní 
podmínky Asie. 

Poloha, rozloha, hranice s Evropou, 
členitost pobřeží, povrch, klima, 
vegetace, vodstvo 

  

 

Identifikuje rozdíly 
v přírodních 
podmínkách 
v jednotlivých 
regionech Asie 
a jejich vliv na život 
obyvatel. 

Regiony Asie, klima, vegetace, 
rozmístění obyvatel 

  

 

Popíše rozšíření 
náboženství v Asii, 
charakterizuje je 
a vysvětlí jejich vliv 
na život lidí. 

Islám, křesťanství, budhismus, 
hinduismus, judaismus, radikalismus, 
terorismus, islamismus, lidská práva 

VkO  

 

Na příkladech 
konkrétních států 
vysvětlí rozdíly ve 
vývoji počtu 
obyvatel a jejich 
rozmístění. 

Demografická revoluce, porodnost, 
úmrtnost, politika jednoho dítěte, 
stárnutí populace 

  

 

U jednotlivých 
regionů Asie uvede 
jeho charakteristiky 
a na příkladu 
konkrétních států 
porovná život lidí 
v těchto regionech. 

Čína, Japonsko, Korejský poloostrov, 
Vietnam, Indie, Afghánistán, SAE, 
Sýrie, Izrael 

  

 

Identifikuje příčiny 
a důsledky 
současných 
a minulých 
konfliktů v Asii. 

Válka v Koreji, Válka ve Vietnamu, 
Válka v Afghánistánu a Iráku, Válka 
v Sýrii, Válka Izraele proti Palestině 

D9  

  Evropa   

 

S pomocí mapy 
porovná přírodní 
podmínky Evropy 
s ostatními 
světadíly. 

Poloha, členitost pobřeží, povrch, 
klima, vegetace, vodstvo 

  



 

S pomocí mapy 
porovná přírodní 
podmínky 
jednotlivých částí 
Evropy. 

Klima, vegetace, regiony Evropy, 
klimatotvorné faktory, Golfský proud 

  

 

Vysvětlí příčiny 
a důsledky 
populačního vývoje 
Evropy. 

Stárnutí populace, demografická 
revoluce, rozvodovost, sňatečnost, 
vzdělání 

  

 

Vysvětlí příčiny 
rozmístění obyvatel 
Evropy a porovná 
s dalšími světadíly. 

Rozmístění obyvatel Evropy a světa, 
faktory rozmístění obyvatel 

  

 

Porovná rozmístění 
a vzhled sídel 
Evropy a dalších 
světadílů. 

Města   

 
Identifikuje klíčová 
hospodářství 
Evropských států. 

Sektory hospodářství   

 
Porovná kvalitu 
života Evropy 
a dalšími světadíly. 

Kvalita života   

 
Popíše centra 
cestovního ruchu 
v Evropě. 

Cestovní ruch   

 

Určí shodné 
a rozdílné 
charakteristiky 
jednotlivých 
regionů Evropy. 

Regiony Evropy, Vybrané státy 
Evropy 

  

 


